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كواالملب����ور � كونا: أعرب نائب رئيس مجلس ادارة الش����ركة 
املاليزية الكويتية لالس����تثمار س����ليمان املريخي أمس عن أمله 
مبس����اهمة الش����ركة الكويتية � املاليزية في تعزيز العالقات بني 
ماليزيا ودول اخلليج العربي من جهة والكويت ودول جنوب شرق 
آس����يا، من جهة أخرى في املجاالت االستثمارية والتجارية. وأكد 
املريخي في تصريح ل� »كونا« أهمية الدور الذي تقوم به الشركة 
املاليزية � الكويتية لالس����تثمار واعتبارها بوابة ماليزيا لدخول 

السوق اخلليجي. وأشاد بالدور الذي قامت به الشركة، السيما خالل 
السنوات االخيرة في توطيد العالقات التجارية واالستثمارية بني 
الكويت وماليزيا، معتبرا ان البلدين شهدا خالل السنوات املاضية 
نقطة حتول بارزة في مسيرة التنمية االقتصادية نحو سعيهما 
ليكونا مركزين جتاريني في منطقتيهما. وحول نشاطات الشركة 
قال املريخي ان 80% من اس����تثمارات الشركة تنصب في القطاع 

الزراعي، خصوصا في زراعة النخيل.

المريخي: »الماليزية ـ الكويتية« بوابة ماليزيا لدخول السوق الخليجي

برغم قرار »التجارة« بعودته لرئاسة الشركة

لدعم مشاريع الشباب

ماجد الصباح يستقيل
 من »فيال مودا«

»بهبهاني« لسيارات فولكس واجن الكويت
  تقدم خدمات صيانة مجانية

اعلن����ت ش����ركة بهبهان����ي 
للس����يارات الوكي����ل احلصري 
لفولك����س واجن ف����ي الكويت 
عن تقدمي فحص مجاني ملالكي 
سيارات فولكس واجن ويشمل 
هذا العرض جميع طرز سيارات 
فولكس واجن بغض النظر عن 
سنة الصنع ويتضمن العرض 
إجراء فحص ش����امل باإلضافة 
إلى تش����خيص وحتليل وضع 
سيارات فولكس واجن من جميع 

الطرز.
وقال مدير خدم����ات ما بعد 
البي����ع ل����دى ش����ركة بهبهاني 
للسيارات جورج أندروز: »لقد 
الكويت  متيزت فولكس واجن 
دوما بتوفير أعلى سبل الراحة 
واملتابع����ة املس����تمرة للعمالء 
وتقدمي جميع اخلدمات املتاحة 
لهم في فت����رة ما بع����د البيع، 
ونحن دوما سباقون بالعروض 
املميزة والعناية التامة بسياراتنا 
لذلك تستمر مس����يرة بهبهاني 

الكويت في تقدمي االفضل دائما 
لعمالئه����ا بهذا العرض اخلاص 
مبالكي سيارات فولكس واجن 

في الكويت«.
 وقد ع����ود فريق من خبراء 
Service Clinic عمالء فولكس واجن 
على مدار العام وخالل السنوات 
املاضية على تقدمي عروض رائعة 
خلدمات ما بعد البيع التي تعد 
متيزا لعمالء فولكس واجن حيث 
يجدون من خالل زيارتهم لورش 
العمل ما مينحه����م راحة البال 
التي يتوقعونها ويستحقونها 
بامتالكهم إحدى سيارات فولكس 

واجن.
ويتكون فريق عمل اخلدمة 
من مجموعة م����ن امليكانيكيني 
واخلبراء الذين ميلكون اعواما 
من اخلبرة الكافية في هذا املجال، 
ويتضمن الفحص معاينة السيارة 
وجتربتها على الطرق املمهدة كما 
سيقوم الفريق باختبار أكثر من 
24 جزءا في كل سيارة ثم إعداد 

الفحص  تقرير مفصل بنتيجة 
وما إذا كانت السيارة مستوفية 
ملعايير فولكس واجن وحسب 
ما جاء في عروض البيع سيكون 
تغيير الزيت مجانيا وسيحصل 
مالكو س����يارات فولكس واجن 
على أسعار مميزة لقطع الغيار 

وتكلفة األيدي العاملة.
م����ن جان����ب آخر س����تكون 
االج����راءات اخلاص����ة باحلجز 
وحتديد موعد الفحص مبسطة 
وس����هلة، وما عل����ى العمالء إال 
االتصال بنا عبر الرقم 1843843 
داخل����ي 276 للحج����ز وحتديد 
املوعد، ويس����ري هذا العرض 
في الفترة م����ن 24 أكتوبر الى 

29 أكتوبر.
هذا وتنصح فولكس واجن 
الش����رق األوس����ط بخض����وع 
السيارات الى فحص سنوي شامل 
بصورة دورية وذلك لتفادي خطر 
تعرضها لألعطال وضمان إجراء 

الصيانة املثلى لها.

»بيتك« يرعى معرض عمار يا كويت
لدعم الشباب ومشاريعهم الصغيرة

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
»بيتك« عن رعايته ملعرض عمار 
يا كويت املقام غدا األحد والذي 
س���يكون برعاية عضو مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن وذلك في 
إطار اهتمام »بيتك« بتنمية قدرات 
الكويتيني ومشاريعهم  الشباب 

الصغيرة.
وقال مدير إدارة التس���ويق 
والعالقات العامة م.فهد املخيزمي 
إن تنويع وسائل دعم املجتمع 
في »بيتك« تأتي في إطار حرصه 
على تفعيل منظومة املسؤولية 
االجتماعية لديه بحيث تغطي 
اجلوان���ب املختلف���ة كاجلانب 
التعليم���ي والصحي والتوعية 
االجتماعية ودعم مشاريع الشباب 
مما يجعل من أداء »بيتك« في هذا 

الدور أكثر فاعلية.
وأضاف املخيزمي أن املجموعة 
الشبابية التي عملت على جتهيز 

معرض عمار ي���ا كويت قدمت 
إيجابية وب���ادرة طيبة  خطوة 
تس���عى من خالله���ا إلى جمع 
الراغبني في  الكويتيني  الشباب 
تنمية مشاريعهم الصغيرة وهو 
ما تهدف إليه الدولة في أن جتعل 
املواطن قادرا على تبني املشاريع 

ذات املنفعة.
وأوضح أن »بيتك« مستمر 
في نهجه بدعم املجتمع مبختلف 
املجاالت، كما أن دعم ش���ريحة 
الش���باب له���ا خصوصية تامة 
كونها الش���ريحة األكثر نشاطا 
ولها طموحات كثيرة وبهم تتحقق 
النجاحات على مستوى الدولة 
بهيئاتها وشركاتها ومؤسساتها 
واالستثمار في العنصر البشري 
الذي  هو االس���تثمار احلقيقي 

نطمح إليه.
يذكر أن »بيتك« رعى خالل 
األسابيع املاضية معرض »ديرتي« 
وهو يهدف إلى دعم الشباب أيضا 
وأثمر املعرض عن جناح كبير 
وحظي بإعجاب رواده، كما يهدف 
»بيتك« إلى أن تكون له مساهمة 
إضافية لدعم املجال نفسه كونه 
احد املج���االت الفاعلة في دعم 

املجتمع.

قال مصدر مطلع في شركة فيال مودا اليف ستايل 
ان الشيخ ماجد الصباح يعتزم تقدمي استقالته فورا 
من رئاسة مجلس ادارة فيال مودا وذلك بالرغم من قرار 
وزارة التجارة والصناعة الذي نشر في معظم وسائل 
اإلعالم وذلك ل� »تردي أوضاع الشركة وسوء احلالة 
االدارية واملالية التي آلت إليها الشركة وفى ظل وجود 
باق����ي اعضاء مجلس االدارة احلالي ونتيجة إلدارته 
الفاشلة، ما أدى الى تدهور الشركة مبا ال يناسب تاريخه 
الطويل في ادارة الشركة منذ نشأتها حيث كانت من 
اشهر شركات الكويت قبل تولي اعضاء مجلس اإلدارة 

الشيخ ماجد الصباحاحلالي« ، حسبما جاء على لسان املصدر.

م.فهد املخيزمي

برنامج الحماية من الڤيروسات وأمن اإلنترنت

»نورتن 2010« ينطلق في الكويت
أص���درت »نورتن« نس���ختها 
الجدي���دة للع���ام 2010 من برامج 
الحماية من ڤيروس���ات اإلنترنت 
وغيرها من المنتجات واإلصدارات، 
اليوم في دول���ة الكويت بحضور 
المدير اإلقليم���ي للمبيعات جون 
ليهي، ورئيس المبيعات االستهالكية 
تمي���م توفيق ومدير عام ش���ركة 
WB Technologies نوازي���ش خان 
وبحضور جميع العمالء الرئيسيين 
والمهتمين باإلضافة إلى طاقم العمل، 
 WB Technologies يذكر ان شركة
هي الموزع الرسمي ل�»نورتن« في 

الكويت.
 وقد ذكر ليهي ف���ي كلمته ان 

مميزات برنام���ج »نورتن 2010« 
تمكن العمالء من إلغاء الرس���ائل 
اإلعالنية والدعائية باستخدام تقنية 
»سيمنتك برايت مايل«، ويندوز 7 
مدعم بالكامل، أفضل بكثير لنظام 
مراقبة األداء، التي ترصد األحداث 
وعملية األداء مع الرس���م البياني 

الزمني. 
أما مراقبة برامج التحميل عن 
اإلنترنت فتستخدم تقنية »النصاب 
والتزويد« كنجم ثقة يقدر ليرى 
المس���تعمل الثق���ة ف���ي أي ملف 
للتحميل يحفظ عن اإلنترنت احدى 
 Sonat الميزات اإلضافية مع تعزيز
محسن ونمط Silend حسنا والعديد 

من الميزات األخرى. 
وبقدر ما هي الس���رعة معنية، 
فهو يعالج برفق أكثر على وحدة 
المركزي���ة مما كان في  المعالجة 
الماضي. يعزز سمعة العام الماضي 
على أساس الكشف عن المحرك مع 

نظام جديد الكتشاف السلوك.
و»نورتن 2010« هو اسرع برنامج 
ألمن المنتج في السوق، مع تقنيات 
متطورة تقدم مستويات متقدمة من 
الحماية. ويمكن الحصول على نسخ 
»نورتن 2010« من يوريكا، فرجين، 
كارف���ور، جي���ان، واللولو هايبر 
المتحدة  ماركت، ومركز سلطان، 

لإللكترونيات، وإلكتروزان.

شعار اخلدمة اجلديدة

قطاع البنوك بالمرتبة األولى من حيث القيمة مدفوعًا بتداوالت »الوطني« و»بيتك«

»المركز«: المؤشر السعري يواجه  مقاومة 
عند 7760 و7800 نقطة

قال تقرير شركة املركز املالي الكويتي 
»املركز« ان سوق الكويت لألوراق املالية 
شهد خالل األسبوع املاضي تراجعا في 
جميع مؤشراته بعد أن خسر املؤشر 
3% فقط في أول يومني من التداول بعد 
تردد أنباء عن نشوء خالف بني مجموعة 
األوراق املالية واالستثمارات الوطنية 
بشأن اس���تبعادهم من الصفقة والذي 
جاء بعدها إعالن املجموعة لنيتها شراء 
حصة الهيئة إضافة إلى بعض األنباء 
املتضاربة بشأن صفقة زين والذي سبب 
صدمة وجر السوق للنزول، إال أن ما 
تردد من أنباء بعد ذلك عن حل اخلالف 
أعطى نوعا من التماسك للسوق على 
الرغم من عدم وجود مبادرات ش���راء 
وضعف السيولة في السوق إذ تسود 
حالة من الترقب إلعالنات الش���ركات 
للربع الثالث وخصوصا البنوك ومدى 
اس���تقطاعها للمخصصات إضافة إلى 
تطورات صفقة زين وهو ما قد يحدد 
اجتاه السوق للفترة القادمة والذي قد 
يكون احملفز للسوق الذي اليزال يعاني 
من غياب محفزات محلية جديدة قادرة 
على الدفع به وإعادة الثقة إلى املتداولني 

في ظل استمرار تخلفه أداء عن األسواق 
العاملية والتي وصلت أعلى مستوياتها 
منذ سبتمبر املاضي مدفوعة بالبيانات 
االقتصادية اجليدة في أوربا وأميركا 
والصني والبدء مبناقشة كيفية اخلروج 

من اخلطط احلكومية التحفيزية والتي 
أثارت جوا من االرتياح والتفاؤل بشأن 

قرب انتهاء الركود العاملي.
وقد بلغ املؤشر الوزني 449.7 نقطة 
ق���دره 2.8%، كما انخفض  بانخفاض 

املؤش���ر السعري بنسبة 1.8% ببلوغه 
7707.9 نقطة، لتبلغ أرباح وخس���ائر 
املؤشرين الوزني والسعري منذ بداية 
الس���نة إلى 10.6% و1% على التوالي، 
وعادت الس���يولة إلى االنخفاض بعد 
أن ارتفعت األسبوع املاضي فانخفضت 
القيمة بنسبة 6.6% لتصل إلى 304.7 
مالي���ني دينار، بينما انخفضت الكمية 

بنسبة 13.1% لتبلغ 1.4 مليار سهم.
هذا وقد احتل قطاع البنوك املرتبة 
األولى لهذا األس���بوع من حيث قيمة 
التداول األسبوعية بنسبة 33.2% مدفوعا 
بارتفاع التداول على أسهم الوطني وبيتك 
بنسبة 25% من إجمالي تداوالت السوق، 
وجاء قطاع اخلدم���ات باملركز الثاني 
بنس���بة 19% مدفوعا بارتفاع التداول 

على سهم زين.
ومن الناحية الفنية، يحظى املؤشر 
السعري بدعم عند مستوى5007 و7600 
نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 
7760 و7800 نقطة، بينما يحظى املؤشر 
الوزني بدعم عند مستوى 440 و445 
فيما يواجه مقاومة عند مستوى 453 

و458 نقطة.

يمثل مجموعة من كبرى الشركات وفي إطار زيادة التعاون بين البلدين 

وفد كوري يزور الكويت لالطالع على فرص التعاون 
يبدأ غدا األحد وف���د اقتصادي من كوريا اجلنوبية 
زيارة إلى الكويت تستغرق يومني إلجراء مجموعة من 
اللقاءات واالجتماعات واملفاوضات مع اجلانب الكويتي 
سواء من اجلهات احلكومية أو القطاع اخلاص وذلك في 
 KOTRA إطار اجلهود التي يبذلها املركز التجاري الكوري

لدعم العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين.
ومن املتوقع أن يقوم الوفد الذي ميثل حوالي 21 شركة 
متثل مختلف القطاعات االقتصادية الكورية والتي تهم 
السوق الكويتي خالل اليوم الثاني للزيارة 19 أكتوبر 
بعقد مجموعة من اللقاءات واالجتماعات مع شركائهم 

من الكويت وذلك ف���ي فندق كورت يارد � ماريوت كما 
هو محدد ومتفق عليه من قبل املركز التجاري الكوري 

حسب جدول أعمال الوفد الكوري.
يذكر أن هذه الزيارة للوفد الكوري تأتي في إطار الزيارات 
الت����ي يقوم بتنظيمها املركز التجاري الكوري في الكويت 
للشركات الكورية بصورة دورية إلى جانب أنشطته األخرى 
التي يقوم بها في سبيل دعم العالقات التجارية واالقتصادية 
ب����ني البلدين ومن بينها تنظيم الزي����ارات لرجال األعمال 
الكويتيني لزيارة كوريا للقاء الش����ركات الكورية وزيارة 

املعارض املتخصصة في كوريا اجلنوبية.

وتعتبر كوريا من أبرز ش���ركاء الكويت التجاريني 
حيث بل���غ معدل التبادل التجاري بني الدولتني حوالي 
12 مليار دوالر في ع���ام 2008 مقارنة بحوالي ملياري 
دوالر في عام 1980 األمر الذي يدل على أن الدولتني قد 
أصبحتا ش���ريكني جتاريني من الطراز األول في وقت 
تعتبر فيه الكويت أهم م���زود للبترول اخلام لكوريا، 
كما تشارك كوريا أيضا بالعديد من املشروعات العمالقة 
في الكويت واإلنشاءات الضخمة من خالل مجموعة من 
الش���ركات الكورية العمالقة ومن بينها هيونداي واس 

كي، ودارمي ودوسان.

بنسب تتراوح بين 10٪ و٪20

»الوطني« يكافئ عمالء حساب زينة 
بطرح المزيد من الخصومات  

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
اخيرا ضم املزيد من الشركات 
التجاري���ة لبرنامج  واحملالت 
اخلصومات املخصص حصريا 

ملكافأة عمالء حساب زينة.
حيث سيمنح »فيت فور فن« 
الرياضية  املخصص لاللعاب 
لالطفال جميع عمالء حس���اب 
زينة خصما بنسبة 20%، كما 
س���يحصل أعضاء نادي زينة 
على خصم بنس���بة 10% على 
بطاقات دخ���ول املركز العلمي 
وبطاقات دخول سينما إمياكس، 
ال���ى حصولهم من  باالضافة 
معرض »باروى« الشهير ايضا 
على خصم بنس���بة 15% على 
جميع مش���ترياتهم من أي من 
فروعه املنتش���رة في مختلف 

أنحاء الكويت.
التنفيذي  املدي���ر  وقال���ت 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
ابتهاج  الش���خصية بالبن���ك 
الرومي: »ال يقتصر األمر على 
توس���يع قائمة ش���ركائنا في 
برنامج اخلصومات املخصص 
ملكافأة عمالء حساب زينة من 
حيث العدد فحس���ب، بل إننا 

نقوم بدراس���ة املواقع احملببة 
التي يرتادها عمالء هذا احلساب 
من األطفال ونسعى إلى ضمهم 
كشركاء جدد في قائمة الشركات 
واملع���ارض التجارية من أجل 
أن نق���دم لعمالئنا م���ا يلبي 
الدقة،  احتياجاتهم على وجه 
وقد اعتمدنا هذه اإلستراتيجية 
منذ انطالقة برنامج اخلصومات 
وسنواصل إعادة النظر في هذا 
البرنام���ج وتطويره بصورة 
تلب���ي االحتياج���ات احملددة 
ألعض���اء ن���ادي زينة وميكن 

لعمالئنا االط���الع على أحدث 
قائمة للجهات املشاركة في هذا 
البرنام���ج في الكتيب اخلاص 
بحساب زينة واملتواجد لدى 
كل فروع الوطني وعلى موقعنا 

على االنترنت.
وأضافت الرومي أن أي مولود 
جديد يتم فتح حس���اب جديد 
باسمه سيتلقى هدية خاصة عند 
أول زيارة يقوم بها أولياء أموره 

ألي من فروع الوطني.
جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
زينة مخصص لألطفال الذين 
تت���راوح أعمارهم ب���ني 0 و11 
عاما وهو مصمم بحيث يتيح 
ألولياء أمور األطفال الوسائل 
والس���بل التي يحتاجونها من 
أجل حتقيق أهدافهم االدخارية 

طويلة األمد.
ويعتبر نادي أصدقاء زينة 
أول ن���اد مصرفي لألطفال في 
الكويت، أسس���ه بنك الكويت 

الوطني عام 1994.
النادي  وهو يتيح ألعضاء 
املش���اركة ف���ي كل األنش���طة 
والعروض التي ينظمها احلساب 

على مدار العام.

ابتهاج الرومي


